Vår ref (saksnr):
Dato:

/

PAPIRSKJEMA TIL BRUK VED
REGISTRERING/OPPDATERING AV BIGÅRD

1.

Opplysninger om virksomheten

Bedriftsnummer eller
foretaksnummer eller
personnummer
Navn
Adresse
Postnummer og – sted
Telefon

2.

Registrering / endring av type bigård (kryss av for valgt produksjonsform)
Ikke sertifisert bigård

Egensertifisert bigård

(kun registrert)

Bigård sertifisert av Mattilsynet

3.

 Birøkter er ansvarlig for at krav til sertifisering er
oppfylt jf forskrift om birøkt § 4, 5 og 6
 Legg ved kopi av kursbevis for sertifisert birøkter ved
første gangs registrering

Registrering / avregistrering av bigårdsplass

Bigårdsplass (permanente, ikkepermanente(vandreplass), svermebigård,
parestasjon)

Plassering av bigårdsplassen
UTM koordinater (Koordinatsystem UTM
33)
Nord
Øst

Koordinater: Oppgi bigårdsplassens koordinater etter koordinatsystem UTM33 (Euref89). Disse
koordinatene kan man finne for eksempel ved å bruke nettsiden ”Norge i bilder”.
www.mattilsynet.no

4.

Ønske om sertifiseringsbesøk av Mattilsynet
Jeg ønsker sertifiseringsbesøk av Mattilsynet …………………………………(oppgi ønsket tidsrom)

Gebyr: I bigård som røktes av birøkter uten sertifisering, må klinisk undersøkelse etter birøktforskriften
paragraf § 5 pkt 1 utføres av Mattilsynet mot et fastsatt gebyr, jf. forskrift 13. februar 2004 nr. 406 om
betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet. (Gebyrforskriften).
Forutsetninger: Birøkteren er selv ansvarlig for å avtale tidspunkt for den kliniske undersøkelsen med
Mattilsynet. Birøkteren er ansvarlig for å ta ut / sende inn prøver for trakémidd- og varroaundersøkelse
der det er påkrevd iht. vilkår for sertifisering i §5 i FOR 2009-06-06 nr. 416 Forskrift om birøkt.
Trakémiddprøven sendes til Norges veterinærhøgskole, MATinf, Parasittologisk lab., Postboks 8146
Dep., 0033 Oslo. Birøkteren må selv bære kostnadene ved undersøkelsene. Prøvesvaret må foreligge
før bigården kan sertifiseres. Legg ved kopi av prøvesvaret når søknad om sertifisering sendes inn.

5.

Andre opplysninger/send beskjed

6.

Sted

Dato

Underskrift

Skjemaet sendes til Mattilsynet i det distriktet der birøkteren bor. Felles postadresse til alle
distriktskontorene i Mattilsynet er:
(Navnet på distriktskontoret), Felles Postmottak, Postboks 383, 2381 BRUMUNDDAL
E-post: postmottak@mattilsynet.no, Telefaks: 23 21 68 01, Forbrukertelefon: 06040
(Oppgi alltid mottaker/enhet i Mattilsynet om denne er kjent)

Forskrift om birøkt finner du på: www.lovdata.no/for/sf/ld/xd-20090406-0416.html

www.mattilsynet.no

